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 مشخصات تماس .1

  شرکت:   نام / سمت:

  تلفن:  همراه:

  فکس:  ایمیل:

 :آدرس

 
 

 

 بنديدانه  –سیستم جداسازي مشخصات  .2
 

I. تشریح فرآیند تولید قطعه و کاربري محصول 

  صنعت مورد استفاده:

 
  

 شرح فرآیند:

 
  

  

  

 

   

     نام مواد:

     نام شیمیایی مواد:

 
II. د جهت جداسازيخصوصیات موا 

 

  :(%) رطوبت سطحی  (%) : رطوبت داخلی

  :(kg/lit) وزن مخصوص  : (kg/lit) چگالی توده اي

   :سختی   :)C°دما (

 کروي □ پودر □ گرانولی  □ خواص مواد

 ساینده □ ورقه ورقه □ لیفی □ 

 چسباننده □ چسبناك □ نمگیر(جاذب رطوبت) □ 

 ر غبارداراي خط انفجا □ حساس به گرما □ سمی □ 

  :سایر موارد □ الکترواستاتیک □ 

    :سایز مواد ورودي

    :D97 (µm)حدباالي دانه ها

    :D50 (µm)حدپایین دانه ها
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III. نیازهاي فرآیند 

  برحسب نرخ خروجی □  برحسب مواد ورودي □    :)kg/hظرفیت فرآیند(

     ساعت تولید روزانه :

  :(%)ولمحصمورد نظر رطوبت   :(C°)حداکثر دماي مجاز محصول

      :خروجی محصول سایز

     )D97حد باالي دانه بندي (

     )D50یانگین دانه بندي (م

     )D10حد پایین دانه بندي (

 خیر □ بله □ مهم است؟  (صنایع غذایی، دارویی و ...)آیا آلوده نشدن محصول 

    است ؟ ppmحداکثر آلودگی مجاز چند 

 خیر □ بله □ اد اولیه جهت آزمایش قابل ارائه است؟ آیا نمونه مو

 خیر □ بله □            است؟ ارائه قابل آزمایش جهت شده بندي دانه محصول نمونه آیا

 

IV.  تجهیزمشخصات 

 :سایر موارد □ 316استیل  □ 304استیل  □ فوالد ساختمانی □ جنس دستگاه

  پلی آمید □ سرامیکی □ فوالدي  □ جنس روتور

 :سایر موارد □ فوالد ضدسایش □ نپلی اورتا □ آلومینیا □ نس الیتنینگج

   پوشش ظاهري تجهیز: 
 

 کلی فنیاطالعات  .3
I.  فعلینصب شده تجهیزات 

 آسیاب کردن □ خشک کردن □ غبارگیري(نرمه گیري) □ : فرآیند فعلی

 آسیاب مدار بسته همراه با دانه بندي □ آسیاب مدار باز همراه با دانه بندي □ 

  :فرآیند فعلیشرح 

  

 
  :آسیاب و سیستم خردایش موجود 

 خیر □                    بله □  آیا سیستم غبارگیر موجود است؟ 

 انفجار ضد مجهز به سیستم □ ظرفیت هوادهی □  وجود سیستم غبارگیر: در صورت 

 تر □ ضدانفجار □ خشک □سیستم موردنیاز:                  ، عدم وجود غبارگیردر صورت 

  توضیحات :
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II. موجود پیش نیازهاي 

  فاز:تعداد    :(kW)موجود  برقتوان 

  (Hz)فرکانس برق    :(V)ولتاژ برق موجود 
 

III. شرایط بهره برداري 

 ففقط مسق □ سوله یا فضاي بسته □  نوع ساختمان:

  عرض:  طول:  (m)فضاي قابل تامین 

  عمق/ گودال فنداسیون:  ارتفاع:  

  :حداکثر   حداقل:  (C)دماي کاري 

      (%)وبت نسبی متوسط طر

 سایر موارد: □
      

 

IV. اختیاري موارد 

  خط تولید سایر تجهیزاتیکپارچه سازي با  □ PLCسیستم اتوماسیون  □

 یر پارچه اي (بگ فیلتر)غبارگ □ غبارگیر سیکلونی □

 سیستم تنظیم و کنترل دماي محصول  □ خنک کاري محصولسیستم  □

 هت کالسیفایرجانتقال توان تسمه اي  □ خشک کن محصولسیستم  □

 الینینگ اضافی داخل کالسیفایر □ سازه جهت نصب دستگاه و دسترسی □

 سایر موارد: □

  

  

  

 

 

 

V. (.درصورت نیاز اطالعات تکمیلی و یا فایل مربوطه ضمیمه گردد) سایر توضیحات و یا مشخصات مورد نیاز 

 
 
 
  

 

 

 
 تنظیم کننده:

 

 
 تائید کننده:




